
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  Imatran Golf Oy   
  

  YMPÄRISTÖOHJELMA  

  

  
2.12.2013 (päivitetty 21.3.2018) 
  
Tekijät:  

  
Turkka Ollilainen, toimitusjohtaja  
Jarmo Johansson, hallituksen jäsen  
Jani Huotilainen, toimistopäällikkö/pro  
Mika Kontra, kenttämestari  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

SISÄLLYSLUETTELO  
  

  

1 DOKUMENTIN TARKOITUS ..................................................................................................................3  

2 YMPÄRISTÖPOLITIIKKA ...................................................................................................................... 3  

3 KESKEISET YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT LAIT JA SÄÄDÖKSET................................................ 3  

4 YMPÄRISTÖASIOIDEN VASTUUNJAKO............................................................................................4  

5 YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT ................................................................................................................... 4   

6 YMPÄRISTÖOHJELMA.......................................................................................................................... 5   

7 YMPÄRISTÖOHJELMAN SEURANTA JA TIEDOTTAMINEN........................................................ 7  

7.1 SISÄISET AUDITOINNIT  
7.2 JOHDON KATSELMUS 
7.3 TIEDOTTAMINEN 

 

LIITTEET 



  

1 Dokumentin tarkoitus  

Ympäristöohjelman tavoitteena on varmistaa, että Imatran Golf Oy on tietoinen 

toimintaansa kohdistuvista lakisääteisistä ja muista ympäristövaatimuksista.  

Ympäristöohjelmassa tuodaan esiin Imatran Golfin oman toiminnan keskeisiä 

ympäristönäkökohtia ja -vaikutuksia. Ohjelmassa on määritelty Imatran Golf 

ympäristöpäämäärät ja jokaiselle päämäärälle on asetettu tavoitteita sekä esitetty 

toimenpiteitä niiden toteuttamiseksi. Ympäristöohjelman onnistumisen 

arvioimiseksi on asetettu myös päämääräkohtaisia mittareita. Ohjelma kuvaa 

myös yrityksen sisäisen vastuunjaon sekä tiedotussuunnitelman.  

Ympäristöohjelma varmistaa, että Imatran Golf on tietoinen toimintaansa 

kohdistuvista lakisääteisistä ja muista ympäristövaatimuksista. Ohjelmassa myös 

määritellään ympäristöasioiden vastuunjako sekä kerrotaan ympäristöohjelman 

seurannasta ja tiedottamisesta.  

2 Ympäristöpolitiikka  

Sitoudumme noudattamaan toimintaamme liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä. 

Tavoitteenamme on saada aikaan erinomaisessa kunnossa oleva golfkenttä ja hyvät 

palvelut tavalla, josta koituu mahdollisimman vähän kuormitusta ympäröivään luontoon. 

Golfkenttä pyritään mukauttamaan osaksi alueen maisemaa, jossa vaalitaan monipuolista 

kasvi- ja eläinkuntaa.  

  
Golfyhteisömme kehittää jatkuvasti ympäristöjärjestelmän avulla kaikkea toimintaansa 

ympäristön laadun parantamiseksi ja ympäristöriskien torjumiseksi. Pyrimme 

sisällyttämään ympäristönäkökohtien huomioimisen osaksi kaikkea toimintaamme. 

Sitoudumme ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen asettamalla vuosittain 

kehittymistavoitteita ja seuraamalla säännöllisesti niiden toteutumista.  

  
Pyrimme varmistamaan henkilöstömme ympäristöosaamisen tarjoamalla mahdollisuuden 

lisäkoulutukseen. Ohjaamme golfyhteisömme jäseniä vastuullisuuteen ympäristö-asioissa 

johdonmukaisella opastuksella.  

  
Tiedotamme ympäristöasioista ja käymme avointa keskustelua toimintaamme liittyvistä 

ympäristökysymyksistä. Edellytämme myös alihankkijoiltamme ja 

sopimuskumppaneiltamme toimintaa, joka tukee ympäristöpolitiikkamme toteutumista.  

  
Ympäristöpolitiikasta on tiedotettu koko golfyhteisöllemme ja se on julkisesti esillä 

yrityksemme verkkosivuilla.  

3 Keskeiset ympäristöön liittyvät lait ja säädökset  

Alla on esitetty luettelo Imatran Golfin toimintaa koskevista keskeisistä 

ympäristöasioihin liittyvistä lainsäädännöistä sekä viranomaismääräyksistä:  

  

• Asetus rakennuksen energiatodistuksesta (765/2007, 176/2013)  

• Jäteasetus (179/2012)  

• Jätelaki (646/2011)  

• Kuntien yleiset jätehuoltomääräykset  

• Kuntien ympäristönsuojelumääräykset  



• Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 

(30.1.2004/75)  

• Laki rakennuksen energiatodistuksesta (487/2007, 50/2013)  

• Osakeyhtiölaki (624/2006)  

• Pelastuslaki (379/2011)  

• Terveydensuojelulaki (763/94)  

• Vesilaki (587/2011)  

• Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)  

• Ympäristönsuojelulaki (86/2000)  

4 Ympäristöasioiden vastuunjako  

Toimitusjohtaja vastaa ympäristöohjelmasta ja sen toimeenpanosta. Hän seuraa 

ympäristötavoitteiden toteutumista ja vastaa ympäristöohjelman sisäisestä 

tiedottamisesta sekä ympäristöpolitiikan ja -tavoitteiden näkymisestä 

vuosikertomuksessa.  

Imatran Golfin toimisto vastaa sidosryhmien tiedottamisesta sekä 

ympäristöpolitiikan ja tavoitteiden näkymisestä Internet-sivuilla.  

Ympäristötyöryhmä seuraa ja koordinoi ympäristöohjelman käytännön 

toteutumista. Se vastaa asianmukaisten työohjeiden laatimisesta, henkilöstön 

koulutuksen järjestämisestä ympäristöasioissa ja ympäristöasioiden 

tiedottamisesta.  

Imatran Golfin henkilöstö, Klubiravintola, Pro Shop ja Pro ovat vastuussa 

työohjeiden noudattamisesta sekä osallistumisesta ympäristöohjelman 

toimenpiteisiin omassa työssään.  

5 Ympäristöpäämäärät  

Imatran Golfille laadittiin tärkeiden ympäristönäkökohtien pohjalta 

ympäristötavoitetta, joita ympäristöohjelman toimenpiteillä tavoitellaan.   

  

 Päämäärä 1:  Ympäristötietoisuuden lisääminen  

 Päämäärä 2:  Golfkentän ympäristövaikutusten minimoiminen  

 Päämäärä 3: Kiinteistöjen energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen  

 

 

 



6 Ympäristöohjelma  

Ympäristöpäämääristä on johdettu tarkemmat ympäristötavoitteet sekä laadittu 

alla oleviin taulukkoihin toimenpiteet vastuuhenkilöineen ja aikataulutuksineen. 

Liitteessä 1 on esitetty esimerkki energian, veden ja jätemäärien 

seurantalomakkeesta.  

   

Päämäärä 1: Ympäristötietoisuuden 

lisääminen    
   

Tavoitteet  Toimenpiteet  Vastuutaho  
Aikataulu  Mittari  

1. Henkilöstön 

ympäristöosaamisen 

kehittäminen   

- tiedotetaan 

henkilöstölle ympäristöohjelmasta 
- perustetaan 

ympäristötyöryhmä  
- selvitetään 
vakituisen henkilöstön 
koulutustarpeet työtehtävien mukaan 
ja järjestetään koulutusta 
henkilöstölle  
- otetaan 

ympäristöasiat mukaan 

kausityöntekijöiden perehdytykseen  

TJ, 

kenttämestarit  
  on 

toteutettu / 

käynnissä / 

ei ole 

toteutettu  

2. 

Ympäristöviestinnän 

lisääminen  

- informoidaan 
sidosryhmille ympäristöjärjestelmän 
käyttöön otosta  
- julkaistaan 

ympäristöpolitiikka yhtiön kotisivuilla  
- lisätään 

ympäristötietoa yrityksen kotisivuille  

toimisto    on 

toteutettu / 

käynnissä / 

ei ole 

toteutettu  

3. Muiden 

golfyhteisön jäsenien 

ympäristötietoisuuden 

lisääminen   

- lisätään tiedotusta 
(uutiskirje, kotisivut, klubirakennus, 
kenttä jne?)  
- lisätään ohjeistusta 

(uutiskirje, kotisivut, klubirakennus, 

kenttä jne?)  

TJ, toimisto    on 

toteutettu / 

käynnissä / 

ei ole 

toteutettu  

  
Päämäärä 2: Golfkentän ympäristövaikutusten minimoiminen   

Tavoitteet  Toimenpiteet  Vastuutaho  
Aikataulu  Mittari  

1. Polttoaineenkulutuksen 

vähentäminen 

kentänhoidossa  

- kasvunsääteiden 

käyttöönotto 
- lannoitteiden 

käytön minimointi (noudatetaan 

golfliiton suosituksia, pyritään 

vähempään) - henkilöstön 

ohjeistuksen/työtapojen 

kehittäminen  

kenttämesta- 
ri  

12/2017  on 

toteutettu / 

käynnissä 

/ ei ole 

toteutettu  

2. Ympäristöasioiden 

huomioiminen 

hankinnoissa  

- suositaan 
”ympäristömerkittyjä”/ympäristöä 
vähiten kuormittavia tuotteita  
- pyritään suosimaan 

lähiruokaa ja luomua  
- pyritään 

huomioimaan tuotteen koko 

elinkaari  

Imatran Golf, 

Klubiravintola, 

Pro Shop, Pro  

  on 

toteutettu / 

käynnissä 

/ ei ole 

toteutettu  

3. Jätehuollon 

tehostaminen  
- hyötyjätteiden 

lajittelun tehostaminen 
(lisätään kerättäviä jakeita, 
hankitaan tarvittavat astiat) vai 
keräyspisteiden keskitys 
(muutama piste/kenttä)?  
- selvitetään 

leikkuujätteen kompostointi 

(kustannussäästöt ja tarvittavat 

Imatran Golf, 

Klubiravintola, 

Pro Shop.  

  on 

toteutettu / 

käynnissä 

/ ei ole 

toteutettu  



panostukset / työmäärä / 

Investointi)  

4. 

Toimistopaperinkulutuksen 

vähentäminen  

- laaditaan 
ohjeistusta (2-puoliset tulosteet, ei 
tulosteta ylimääräisiä, vain 
tarpeeseen, jne.)  
- sähköisen 

arkistoinnin kehittäminen  
- selvitetään 

kilpailujen tulosteiden todellinen 

menekki/tarve  

toimisto   on 

toteutettu / 

käynnissä 

/ ei ole 

toteutettu  

5. Immalanjärven 

ravinnekuormituksen 

vähentäminen  

- huolehditaan 
riittävän leveiden 
suojavyöhykkeiden(mielummin 10 
m kuin 7 m) käytöstä 
lannoituksessa.  
- Huolehditaan, että 

Imatran golfkentän avo-ojista, 

salaojista ja vesiesteistä eivät 

vedet pääse valumaan 

Immalanjärveen 

suodattumattomina. Rantaluhta 

toimii purskurivyöhykkeenä 

golfkentän ja Immalanjärven välillä.  

kenttämesta- 
ri, 

toimitusjohtaja  

12/2017  on 

toteutettu / 

käynnissä 

/ ei ole 

toteutettu  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Päämäärä 3: Kiinteistöjen energian- ja vedenkulutuksen 

vähentäminen  
  

Tavoitteet  Toimenpiteet  Vastuutaho  
Aikataulu  Mittari  

1. Säännöllisen 

kulutusseurannan 

aloittaminen  

- valitaan sopiva kulutusseurannan 

toteutustapa - nimetään seurannasta 

vastaava hlö ja seurantaväli  

kenttämesta- 
ri  

  on 

toteutettu / 

käynnissä / 

ei ole 

toteutettu  
2. Lämmitys- / 

sähköenergian 

kulutuksen 

vähentäminen  

- tarkastetaan, että IV-
käyntiajat on aseteltu käyttötarpeen 
mukaan (talvi/kesä)  
- tarkastetaan tilojen 
lämpötilatason tarpeellisuus 
lämmityskaudella  
- selvitetään Klubitalon 

lämmitysmuodon vaihtoehdot (vesi-

/ilmalämpöpumppu tai maalämpö) ja 

tehdään kannattavuuslaskelmat  

kenttämesta- 
ri/ 
huoltopäällikkö  
  
TJ  

  on 
toteutettu / 
käynnissä / 
ei ole 
toteutettu  
  
[%, MWh/a]  

3. Vedenkulutuksen 

vähentäminen  
- säädetään hanojen ja sekoittajien 

vesivirtaamat suositusten mukaiselle 

tasolle (tai asennetaan 

vakiopaineventtiili)   

kenttämesta- 
ri / TJ  

  on 

toteutettu / 

käynnissä / 

ei ole 

toteutettu 

[%, m3/a]  



  

7 Ympäristöohjelman seuranta ja tiedottaminen  

7.1 Sisäiset auditoinnit  

Ympäristöohjelman sisäinen auditointi toteutetaan kerran vuodessa joulukuussa. 

Auditointiin osallistuvat Imatran Golfin toimitusjohtaja ja Imatran Golfin 

ympäristötyöryhmä, sekä tarvittaessa Pro Shopin edustaja ja golfseuran edustaja. 

Sisäisestä auditoinnista on vastuussa toimitusjohtaja.  

7.2 Johdon katselmus  

Johdon katselmus järjestetään sisäisen auditoinnin jälkeen. Toimitusjohtaja 

raportoi sisäisen auditoinnin tulokset hallitukselle. Ympäristöohjelma käydään läpi 

sisäisen auditoinnin pohjalta ja tarkastetaan päämäärien ja tavoitteiden 

toteutumisen taso. Tarvittaessa asetetaan uudet päämäärät, tavoitteet sekä 

toimenpiteet. Samoin käsitellään sidosryhmien vaatimukset ja tarkastetaan 

ympäristöpolitiikan ajantasaisuus.  

7.3 Tiedottaminen  

Imatran Golf tiedottaa ympäristöjärjestelmästään henkilöstölle ja asiakkaille. 

Asiasta voidaan tiedottaa myös erillistiedotteella muille sidosryhmille Imatran 

Golfin verkkosivujen tai muun julkisen tiedotuskanavan välityksellä. Laadittu 

ympäristöpolitiikka on näkyvillä myös yrityksen tiloissa ja verkkosivuilla. 

Vuosikertomukseen kirjataan ympäristöohjelman päämäärät ja niiden 

toteutuminen. Imatran Golf voi tarvittaessa esittää vuosiraportin tai 

ympäristöohjelman toteutumisesta kertovan sisäisen auditointiraportin.  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 1  

  

Yleismittari  

Sähkön ja veden seurannan aloittamista suositellaan seuraavien ohjeiden 

mukaisesti:  

LVI kortit   

 LVI 014-10379, Kiinteistön sähköenergian ja veden kulutuksen seuranta  

  

ST kortit  

 ST 95.82,  Energian kulutus- ja kustannusarvion laadinta ja seuranta  

 ST 95.81,  Energian kulutuksen seuranta  

  

Seurattavia mittareita vuositasolla voivat olla mm. seuraavat tiedot:  

Yleiset seurantamittarit  2016  2017  2018  2019  

Sähkö / Lämpö      

Vuosikulutus  

[MWh/vuosi]  
        

Ominaiskulutus  

[kWh/r-m3, vuosi]  
        

Vuosikustannus  

[€/vuosi, alv 0 %]  
        

Vesi      

Vuosikulutus (kenttä / muu) 

[m3/vuosi]  
        

Ominaiskulutus 

[dm3/r-m3, vuosi]  
        

Ominaiskulutus  

[dm3/asiakas]  
        

Vuosikustannus 

[€/vuosi, alv 0 %]  
        

Jätteet      

Jätemäärä  
(seka, pahvi, paperi, jne.)  
[tyhjennyskerrat /vuosi]  

        

Lietejätemäärä  
(rasvakaivo, wc:t)  

[tyhjennyskerrat /vuosi]  

        

Vuosikustannus 

[€/vuosi, alv 0 %]  
        

     


